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คำ�นำ�

ถัดจากตำานานเทพเจ้ากรีกอันลือเลื่อง ก็เป็นเรื่องราวของเหล่าเทพแห่ง

อยิีปต์โบราณ การผจญภัยอนัย่ิงใหญ่และยาวนานมาถึงวันนีก้ลับดแูสนสัน้ยิง่นัก 

และหลงัจากนัน้ก็ดเูหมอืนว่าเหล่าลกูครึง่เทพจะหายตวัไปจากหน้าหนงัสอืจน

ชวนให้หวนคิดถึงไม่น้อย ทว่า ณ วันน้ี ริก ไรออร์แดน และเอ็นเธอร์บุ๊คส์ได้พา

พวกเขากลบัมาอีกครัง้กับปกรณัมเทพท่ีมชีือ่เสยีงท่ีสดุเคยีงคูต่ำานานเทพเจ้ากรกี 

หนนีเ้ราไปรูจ้กัอกีโลกหนึง่… ไม่ส ิอกีเก้าโลกจากตำานานเทพเจ้านอร์ส ท้ังเรือ่งราว 

ของเหล่ายักษ์ คนแคระ เอลฟ์ เทพเจ้า คนตาย และท่ีขาดไม่ได้น่ันคือเหล่า

นักรบผู้ทรงเกียรติท่ีกำาลังเฝ้ารอสงครามวันสิ้นโลกครั้งสุดท้าย!

ลับอาวุธเตรียมตัวให้พร้อมสรรพ ด่ืมกินให้เต็มท่ี แร็กนาร็อกกำาลังจะ 

เริ่มแล้ว!

สำานักพิมพ์เอ็นเธอร์บุ๊คส์
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ประวัตินักเขียน

ริก ไรออร์แดน (Rick Riordan)

นักเล่าเรื่องเทวตำานานและปกรณัมโบราณ เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 

1964 ท่ีซานอันโตนิโอ รัฐเทกซัส ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ีบอสตันกับภรรยาและ

ลูกชายอีกสองคน 

ก่อนที่จะมาเป็นนักเขียน เขาเป็นครูสอนหนังสือในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นทั้งที่โรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลนับเนื่องเป็นเวลาถึงสิบห้าปี

ด้วยกัน

ในสายงานนักเขียน ริก ไรออร์แดนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ผลงาน

ซึ่งจัดเป็นวรรณกรรมเยาวชนเรื่องแรกของเขาคือ Percy Jackson and  

the Olympians ตามมาด้วยภาคต่อในชื่อว่า The Heroes of Olympus 

นอกจากน้ียังมี The Kane Chronicles ท่ีว่าด้วยเรื่องเก่ียวกับเทพอียิปต์ด้วย
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จากใจนักแปล

การได้แปลหนังสือท่ีชอบน่าจะเป็นความฝันของนักแปลทุกคน พลอย 

โจนส์ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นหรอกค่ะ ทุกครั้งที่รับงานก็แอบลุ้นให้เป็นหนังสือท่ีสนุก

เพราะเราจะท�างานด้วยความเพลิดเพลินจนเหมือนไม่ได้ท�างาน ความรู้สึก

ตอนท่ีได้แปลแมก็นัส เชสเล่มหน่ึงกเ็ป็นแบบนัน้เลย หนังสอืเล่มนีค้รบรสมากๆ 

ทั้งสนุก ข�า หมั่นไส้ เจ็บใจ ซึ้ง และอิ่มเอม พอแปลเสร็จแล้วก็ยังมีรอยย้ิมคา

อยู่บนใบหน้าเลยทีเดียว

นกัอ่านของเอน็เธอร์บุค๊ส์หลายๆ คนอาจยังไม่รูจ้กัพลอย เลยขอแนะน�าตวั 

สักเล็กน้อยนะคะ ‘พลอย โจนส์’ เป็นนักแปลวรรณกรรมเยาวชนผู้ชอบแนว

แฟนตาซแีบบคลัง่ไคล้ค่ะ เคยมผีลงานมาแล้วจ�านวนหนึง่ ก็เป็นแนวแฟนตาซี

นี่แหละ แต่ยังไม่เคยแปลผลงานของคุณริก ไรออร์ดันเลยสักที ท้ังที่พลอยก็

ชอบอ่านหนังสอืเก่ียวกับเทพปกรณัมอยู่แล้ว พอครัง้น้ีได้มโีอกาสแปลงานของ

คุณริกที่เก่ียวกับต�านานเทพนอร์สก็เลยรับไว้ด้วยความยินดีค่ะ ใจหนึ่งตื่นเต้น 

ใจหน่ึงหวั่นๆ แต่อีกใจสู้มาก ก็หวังว่าผู้อ่านจะชอบผลงานของพลอยนะคะ

พลอยเชื่อว่าเรื่องราวของแม็กนัส เชสกับดาบแห่งฤดูร้อนของเขาจะไม่

ท�าให้แฟนหนังสือของคุณริกผิดหวังอย่างแน่นอน แถมต�านานเทพนอร์สก็มี

เสน่ห์แบบไวกิงท่ีน่าหลงใหลมากๆ ด้วย ย่ิงมาเจอกับตัวเอกอย่างแม็กนัส เชส

และเหล่าผองเพ่ือนหลากหลายสายพันธุ์ของเขาก็ย่ิงเฮฮาเข้าไปใหญ่ เป็น

ความบันเทิงชั้นดีที่ไม่น่าพลาดเป็นอย่างย่ิงค่ะ

สุดท้ายนี้นักแปลหน้าใหม่ของเอ็นเธอร์บุ๊คส์ก็ขอฝากเน้ือฝากตัวด้วย 

นะคะ และพบกันใหม่ในเล่มหน้าค่ะ

     พลอย โจนส์

     16/7/61
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แด่คาสแซนดรา แคลร์

ขอบคุณที่ให้ผมใช้ชื่อดีๆ อย่างแม็กนัสด้วยคนนะครับ
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10 แม็กนัส เชส กับดาบแห่งฤดูร้อน

ผมรู้นะ พวกคุณก�ำลังจะได้อ่ำนเรื่องที่ผมตำยอย่ำงทุกข์ทรมำน  

พออ่ำนแล้วก็คงพูดท�ำนองว่ำ "ว้ำว! เท่เป็นบ้ำเลยแมก็นสั! ฉนัขอตำยอย่ำง

ทุกข์ทรมำนบ้ำงได้ไหม"

ค�ำตอบคือไม่ ไม่ได้เด็ดขำด

อย่ำเท่ียวกระโดดลงจำกดำดฟ้ำ ว่ิงข้ำมทำงหลวง หรือจุดไฟเผำ 

ตัวเองเลย แบบนั้นไม่ได้ผลหรอก สุดท้ำยก็ไม่ได้ลงเอยแบบผมแน่ๆ

อีกอย่ำงคือคุณคงไม่อยำกเจอสถำนกำรณ์แบบที่ผมเจอ ถ้ำคุณไม่มี

ควำมปรำรถนำเพ้ียนๆ อยำกเห็นนักรบผีดิบฟันกันจนตัวขำดเป็นท่อนๆ 

ดำบลอยเข้ำจมูกยักษ์ และดำร์กเอลฟ์สวมชุดทันสมัย ก็อย่ำคิดไปตำมหำ

ประตูหัวหมำป่ำเป็นอันขำด

ผมชื่อแม็กนัส เชส อำยุสิบหกปี น่ีคือเรื่องรำวชีวิตผมท่ีย�่ำแย่ลง 

หลังจำกโดนฆ่ำตำย

วันน้ันชีวิตของผมเริ่มต้นแบบปกติธรรมดำพอสมควร ผมก�ำลังหลับ

1

อรุณสวัสดิ์! 

ใกล้เวลาตายแล้วสิ
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Rick Riordan 11

อยู่บนทำงเท้ำใต้สะพำนในพับลกิกำร์เด้นตอนโดนชำยคนหนึง่เตะปลกุแล้ว

บอกว่ำ "มีคนมำตำมหำนำย"

ลืมบอกไปว่ำผมเป็นคนไร้บ้ำนมำสองปีแล้ว

พวกคุณบำงคนอำจคิดว่ำ โธ่ น่าสงสารจัง ส่วนบำงคนก็อำจคิดว่ำ 

เหอะ ไอ้คนไม่ได้เรื่อง! แต่ถ้ำคุณเห็นผมบนถนน เก้ำสิบเก้ำเปอร์เซ็นต์จะ

เดนิผ่ำนไปเฉยๆ เหมอืนผมเป็นอำกำศธำต ุคณุจะภำวนำว่ำ อย่ามาขอเงิน

ฉนันะ คณุอำจสงสยัด้วยซ�ำ้ว่ำอำยุจรงิของผมน่ำจะมำกกว่ำรปูลกัษณ์ทีเ่หน็ 

เพรำะเดก็วยัรุน่ไม่น่ำจะนอนในถุงนอนเก่ำๆ เหมน็ๆ รมิถนนกลำงฤดหูนำว

ในบอสตันแบบนี้ ใครสักคนน่าจะช่วยเด็กที่น่าสงสารคนน้ี!

จำกน้ันคุณก็จะเดินต่อไป

ช่ำงเถอะ ผมไม่ต้องกำรให้ใครมำสงสำรหรอกนะ ผมโดนหัวเรำะเยำะ

จนชินแล้ว เรื่องโดนเมินยิ่งชินเข้ำไปใหญ่ มำเล่ำเรื่องของเรำกันต่อดีกว่ำ

คนจรจัดท่ีมำปลุกผมเป็นผู้ชำยชื่อบลิตซ์ สภำพของเขำดูเหมือน 

เพ่ิงว่ิงผ่ำนพำยุขยะมำเช่นเคย ผมด�ำเหมอืนเส้นลวดเต็มไปด้วยเศษกระดำษ 

และก่ิงไม้เลก็ๆ ใบหน้ำสเีหมอืนหนงัฟอกและมเีกลด็น�ำ้แขง็เกำะเป็นหย่อมๆ 

เครำม้วนไปทุกทิศทำง หิมะเกำะชำยเสื้อโค้ตยำวบริเวณรอบเท้ำ บลิตซ์สูง

ประมำณห้ำฟุตห้ำน้ิว รมู่ำนตำขยำยจนกลนืไปกับม่ำนตำแล้ว สหีน้ำตกใจ

อยู่ตลอดเวลำท�ำให้ดูเหมือนอำจร้องโวยวำยได้ทุกเมื่อ

ผมกะพรบิตำไล่ขีต้ำท่ีเกรอะกรงั ในปำกมรีสชำตเิหมอืนแฮมเบอร์เกอร์ 

เก่ำข้ำมวัน ถุงนอนอุ่นดีจัง ผมไม่อยำกต่ืนเลย

"ใคร"

"ไม่แน่ใจ" บลิตซ์ถูจมูกซึ่งหักหลำยรอบจนคดไปมำเหมือนสำยฟ้ำ 

"พวกเขำแจกใบปลิวที่มีชื่อกับรูปของนำย"

ผมสบถ ถ้ำเป็นต�ำรวจหรือเจ้ำหน้ำท่ีสวนผู้ผ่ำนไปมำเป็นครั้งครำว
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12 แม็กนัส เชส กับดาบแห่งฤดูร้อน

ยังพอรบัมอืไหว ถ้ำต้องตืน่มำเจอสำรวัตรนกัเรยีน อำสำสมคัรบรกิำรชมุชน 

เด็กมหำวิทยำลัยขี้เมำ หรือขี้ยำที่อยำกปล้นคนตัวเล็กและอ่อนแอกว่ำ ก็

ยังรับมือได้ง่ำยเหมือนตื่นมำเจอแพนเค้กกับน�้ำส้มค้ัน

แต่ถ้ำคนท่ีว่ำรู้ชื่อกับหน้ำของผมก็ไม่ได้กำรแล้ว มันแปลว่ำพวกเขำ

เจำะจงมำตำมหำผมโดยเฉพำะ บำงทีคนท่ีสถำนสงเครำะห์อำจโกรธผม

เร่ืองท�ำวิทยุพัง (ก็เสียงเพลงคริสต์มำสท�ำให้ผมคลั่ง) บำงทีกล้องวงจรปิด

อำจบันทึกภำพตอนท่ีผมล้วงกระเป๋ำในย่ำนเทียเตอร์ไว้ได้ (อ้ำว ก็ผมต้อง

ใช้เงินซื้อพิซซ่ำนี่นำ) หรือบำงทีต�ำรวจอำจยังตำมหำตัวผมอยู่ แม้ข้อนี้ด ู

ไม่น่ำจะเป็นไปได้ก็ตำม แต่พวกเขำอำจอยำกถำมเรื่องท่ีแม่ตำย...

ผมเก็บข้ำวของซึ่งใช้เวลำประมำณสำมวินำที ม้วนถุงนอนให้แน่น

แล้วยัดใส่เป้ท่ีมีแปรงสีฟันพร้อมถุงเท้ำกับชุดชั้นในไว้เปลี่ยน สมบัติของ

ผมมีเท่ำน้ีรวมกับเสื้อผ้ำที่ใส่อยู่ พอสะพำยเป้ขึ้นบ่ำและดึงฮู้ดของแจ็กเก็ต

ให้คลุมต�่ำแล้ว ผมก็ท�ำตัวกลมกลืนกับผู้คนท่ีสัญจรไปมำได้ค่อนข้ำงดี 

บอสตนัเตม็ไปด้วยเดก็มหำวิทยำลยั บำงคนดกูระเซอะกระเซงิและหน้ำเดก็ 

กว่ำผมเสียอีก

ผมหันไปหำบลิตซ์ "เห็นคนแจกใบปลิวที่ไหน"

"ถนนบีคอน พวกเขำก�ำลังมำทำงน้ี เป็นผู้ชำยผิวขำววัยกลำงคนกับ

เด็กสำววัยรุ่น อำจเป็นลูกสำวของเขำมั้ง"

ผมขมวดค้ิว "แปลกพิลึก ใครกัน..."

"ฉนัไม่รูห้รอกเจ้ำหนู ไปก่อนนะ" บลติซ์หรีต่ำมองดวงอำทิตย์ท่ีก�ำลงัขึน้ 

แสงของมันเปลี่ยนหน้ำต่ำงตึกระฟ้ำให้เป็นสีส้ม บลิตซ์เกลียดแสงอำทิตย์

ด้วยสำเหตุท่ีผมไม่มวัีนเข้ำใจ บำงทเีขำอำจเป็นแวมไพร์ไร้บ้ำนท่ีตัวเต้ียตัน 

ที่สุดก็เป็นได้ "ไปหำฮำร์ทสิ เขำอยู่ท่ีโคปลีย์สแควร์แน่ะ"

ผมพยำยำมข่มใจไม่ให้รู้สึกหงุดหงิด คนไร้บ้ำนในย่ำนนี้เรียกฮำร์ท 
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กับบลิตซ์แบบข�ำๆ ว่ำแม่กับพ่อของผม เพรำะดูเหมือนมีคนใดคนหนึ่งคอย

ป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ผมเสมอ

"ขอบใจนะ" ผมว่ำ "แต่ไม่เป็นไรหรอก"

บลติซ์แทะเลบ็นิว้โป้ง "ไม่รูส้นิะเจ้ำหนู วันน้ีไม่เหมอืนวันอืน่ นำยต้อง

ระวังตัวเป็นพิเศษ"

"ท�ำไมล่ะ"

เขำเหลือบมองข้ำมไหล่ผม "พวกน้ันมำกันแล้ว"

ผมไม่เห็นใครเลย แต่พอหันกลับมำก็พบว่ำบลิตซ์หำยไปแล้ว

ไม่ชอบเลยเวลำเขำท�ำแบบนี้ อยู่ๆ ก็ ฟึ่บ หำยไปเฉยๆ เหมือนนินจำ 

เขำอำจเป็นนินจำแวมไพร์ไร้บ้ำนมั้ง

ตอนน้ีผมมีทำงเลือกคือไปอยู่ที่โคปลีย์สแควร์กับฮำร์ท หรือไม่ก็ไป

ยังถนนบีคอนเพ่ือแอบดูคนที่ก�ำลังตำมหำผม

ค�ำบรรยำยของบลติซ์ท�ำให้ผมสงสยั ชำยผวิขำววัยกลำงคนกับเดก็สำว 

วัยรุ่นมำตำมหำผมตอนรุ่งเช้ำในวันท่ีหนำวจัดแบบน้ีเพรำะอะไร พวกเขำ

เป็นใคร

ผมย่องไปริมบึงน�้ำ แทบไม่มีใครใช้ทำงสำยล่ำงท่ีลอดใต้สะพำน  

ถ้ำผมอยู่ติดเนินเข้ำไว้ก็จะได้แอบดูใครก็ตำมท่ีอยู่บนทำงสำยบนโดยที ่

พวกเขำไม่เห็นผม

หิมะปกคลมุพ้ืน ท้องฟ้ำเป็นสฟ้ีำเจดิจ้ำจนปวดตำ ก่ิงไม้โกร๋นดเูหมอืน 

เคลือบด้วยแก้ว ลมพัดทะลุผ่ำนเสื้อผ้ำหลำยชั้นของผมเข้ำมำได้ แต่ผมไม่

เดอืดร้อนกับควำมหนำว แม่เคยปล่อยมกุว่ำผมเป็นลกูครึง่หมข้ัีวโลกด้วยซ�ำ้

ให้ตายสิแม็กนัส ผมนึกด่ำตัวเอง

ผ่ำนมำสองปีแล้วแต่ควำมทรงจ�ำเรื่องแม่ก็ยังเหมือนเขตทุ่นระเบิด 

ถ้ำเดินไปสะดุดเข้ำสักลูก ควำมสงบเยือกเย็นก็จะสลำยหำยไปทันที
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ผมพยำยำมตั้งสมำธิ

ผูช้ำยกับเดก็สำวเดนิมำทำงนีแ้ล้ว ผมสทีรำยของผูช้ำยยำวคลมุปกเสือ้ 

ดูแล้วไม่น่ำตั้งใจไว้ทรงน้ี แต่เหมือนเขำไม่สนใจจะตัดมำกกว่ำ สีหน้ำมึนๆ 

ของเขำท�ำให้ผมนึกถึงครูที่มำสอนแทนคนหนึ่ง ครูคนนี้ชอบท�ำหน้ำเหมือน

ก�ำลังคิดว่ำ ฉันรู้ว่าโดนเด็กพ่นกระสุนกระดาษใส่แต่ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหน 

รองเท้ำแบบเป็นทำงกำรดูไม่เข้ำกับฤดูหนำวในบอสตันเลยสักนิด ถุงเท้ำ

สองข้ำงก็เป็นสีน�้ำตำลต่ำงเฉดกัน สภำพเนกไทดูเหมือนผูกตอนหมุนตัวไป

รอบๆ ในควำมมืด

เด็กสำวข้ำงๆ คือลูกของเขำแน่ๆ ผมของเธอหนำและหยักเป็นคลื่น

เหมือนของเขำ แต่เป็นสีทองที่อ่อนกว่ำ เธอแต่งตัวเหมำะสมกับสภำพ

อำกำศ สวมรองเท้ำบูตลุยหิมะ กำงเกงยีน และเสื้อคลุมกันลม เห็นเสื้อยืด

สีส้มโผล่ข้ึนมำตรงคอเสื้อคลุมด้วย สีหน้ำของเธอดูมุ่งมั่นมำกกว่ำ ถึงขั้น

โกรธด้วยซ�้ำ เธอจับปึกใบปลิวไว้แน่นเหมือนเป็นเรียงควำมที่ครูให้คะแนน

ไม่ยุติธรรม

หำกเธอก�ำลังตำมหำผม ผมก็ไม่อยำกให้หำเจอ เธอดูน่ำกลัวชะมัด

ผมจ�ำเด็กสำวคนน้ีหรือพ่อของเธอไม่ได้ แต่บำงอย่ำงกระตุกใจอยู่

ลึกๆ...เหมือนแม่เหล็กพยำยำมดูดควำมทรงจ�ำที่เก่ำมำกออกมำ

พ่อลูกคู่น้ันหยุดยืนตรงทำงแยก สองคนมองไปรอบๆ รำวกับเพ่ิง 

รูส้กึตวัว่ำยืนอยู่ในสวนร้ำงกลำงฤดูหนำว แถมเป็นช่วงเวลำท่ีไม่มใีครอยำกตืน่

"ไม่อยำกเชื่อเลย" เด็กสำวว่ำ "อยำกบีบคอเขำชะมัด"

ผมเดำว่ำเธอหมำยถึงผม จึงย่อตัวลงไปอีกหน่อย

พ่อของเธอถอนหำยใจ "ถ้ำไม่ฆ่ำเขำจะดีกว่ำนะ เขำเป็นลุงของลูก"

"แต่สองปีเชียวนะ" เด็กสำวว่ำ "พ่อคะ ท�ำไมเขำเก็บเงียบไม่บอกเรำ

ตั้งสองปี"
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"พ่ออธบิำยกำรกระท�ำของแรนดอล์ฟไม่ได้หรอก พ่อไม่เคยท�ำได้เลย

แอนนำเบ็ธ"

ผมสูดหำยใจแรงมำกจนกลัวว่ำสองคนน้ันอำจได้ยิน สะเก็ดหลุด

ออกจำกสมองเผยให้เห็นควำมทรงจ�ำเก่ำแก่สมัยท่ีผมอำยุแค่หกปี

แอนนาเบ็ธ น่ันแปลว่ำชำยผมสีทรำยคือ...ลุงเฟรเดอริกใช่ไหม 

ผมนกึย้อนไปถึงงำนฉลองวันขอบคุณพระเจ้ำครัง้สดุท้ำยของครอบครวั 

เรำ ผมกับแอนนำเบ็ธหลบอยู่ในห้องสมุดที่บ้ำนในเมืองของลุงแรนดอล์ฟ 

เรำเล่นโดมิโนขณะพวกผู้ใหญ่ตะเบ็งเสียงใส่กันอยู่ท่ีชั้นล่ำง

นายโชคดท่ีีได้อยู่กับแม่ แอนนำเบธ็วำงโดมโินอกีอันบนอำคำรจ�ำลอง 

ของเธอ มนัสวยจนน่ำทึง่ มเีสำข้ำงหน้ำเหมอืนวหิำรด้วย ฉนัจะหนอีอกจาก

บ้าน

ผมรู้ว่ำเธอพูดจริง รู้สึกทึ่งกับควำมมั่นใจของเธอ

จำกนัน้ลงุเฟรเดอรกิก็โผล่มำทีป่ระต ูเขำก�ำมอืแน่น สหีน้ำเคร่งเครยีด

ขดักับกวำงเรนเดยีร์ย้ิมแป้นบนเสือ้สเว็ตเตอร์ แอนนาเบธ็ เราจะไปกนัแล้ว

แอนนำเบธ็มองผม ดวงตำของสเีทำของเธอดกูร้ำวไปบ้ำงส�ำหรบัเด็ก

เกรดหน่ึง ขอให้ปลอดภัยนะแม็กนัส

เธอสะบัดน้ิวแล้ววิหำรโดมิโนก็พังครืน

นั่นเป็นครั้งสุดท้ำยที่ผมได้เจอเธอ

หลงัจำกน้ันแม่ก็ประกำศชดัเจนว่ำ เราจะอยู่ให้ห่างจากพวกลงุๆ ของ

ลูก โดยเฉพาะแรนดอล์ฟ แม่จะไม่ยอมให้สิ่งท่ีเขาต้องการ ไม่มีวัน

แม่ไม่ได้อธิบำยว่ำลุงแรนดอล์ฟต้องกำรอะไร ไม่ได้บอกด้วยว่ำ

แม่ทะเลำะกับลุงเฟรเดอริกและลุงแรนดอล์ฟเรื่องอะไร

ลูกต้องเชื่อใจแม่นะแม็กนัส การอยู่ใกล้พวกเขา...อันตรายเกินไป

ผมเชือ่ใจแม่ แม้แม่จะตำยไปแล้ว ผมก็ยังไม่เคยติดต่อญำติเลยสกัคน
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ตอนน้ีอยู่ๆ พวกเขำก็มำตำมหำผม

ลุงแรนดอล์ฟอำศัยอยู่ในเมืองน้ี แต่เท่ำท่ีผมรู้คือลุงเฟรเดอริกกับ 

แอนนำเบ็ธพักอยู่ที่เวอร์จิเนีย ตอนนี้พวกเขำกลับมำอยู่ท่ีนี่ แจกใบปลิว 

ทีม่ชีือ่กับภำพถ่ำยของผมเสยีอย่ำงนัน้ พวกเขำมีภำพถ่ำยของผมได้อย่ำงไร

กัน

สมองของผมท�ำงำนอย่ำงหนักหน่วงจนพลำดบทสนทนำของพวกเขำ 

ไปบำงส่วน

"...เพ่ือตำมหำแมก็นัส" ลงุเฟรเดอรกิก�ำลงัพูด เขำดโูทรศพัท์สมำร์ตโฟน 

"แรนดอล์ฟอยู่ท่ีสถำนสงเครำะห์ตรงเซำท์เอนด์ เขำบอกว่ำไม่เจอเลย เรำ

น่ำจะลองไปหำท่ีสถำนสงเครำะห์เยำวชนที่อยู่อีกฟำกของสวนนะ"

"เรำจะรู้ได้ยังไงว่ำแม็กนัสยังมีชีวิตอยู่" แอนนำเบ็ธพูดอย่ำงเศร้ำๆ 

"หำยไปต้ังสองปี เขำอำจแข็งตำยอยู่ในคูท่ีไหนสักแห่งก็ได้!"

ใจหนึง่ของผมนกึอยำกกระโดดออกจำกท่ีซ่อนแล้วตะโกนว่ำ แต่นแต๊น!

แม้ไม่ได้เจอแอนนำเบ็ธมำสิบปีแล้ว ผมก็ไม่อยำกเห็นเธอทุกข์ใจ

อยู่ดี แต่หลังจำกใช้ชีวิตบนถนนมำนำนผมก็ได้เรียนรู้ผ่ำนบทเรียนรำคำ

แพงว่ำ เรำไม่ควรเสนอหน้ำไปยุ่งเก่ียวกับเหตุกำรณ์ใดๆ จนกว่ำจะเข้ำใจ

ว่ำเกิดอะไรขึ้นเสียก่อน

"แรนดอล์ฟมั่นใจว่ำแม็กนัสยังมีชีวิตอยู่" ลุงเฟรเดอริกว่ำ "เขำอยู ่

ตรงไหนสักแห่งในบอสตัน ถ้ำชีวิตของเขำตกอยู่ในอันตรำยจริงๆ..."

สองคนนัน้ออกเดนิไปทำงถนนชำร์ลส์แล้ว เสยีงก็โดนลมหอบไปด้วย

ตอนน้ีผมตัวสั่น แต่ไม่ใช่เพรำะควำมหนำว ผมอยำกว่ิงตำมลุง 

เฟรเดอริกไป รวบตัวเขำให้ล้ม แล้วเค้นถำมว่ำมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่  

ลุงแรนดอล์ฟรู้ได้อย่ำงไรว่ำผมยังอยู่ในเมือง พวกเขำมำตำมหำผมท�ำไม 

วันน้ีชีวิตของผมตกอยู่ในอันตรำยมำกกว่ำวันอ่ืนได้อย่ำงไร
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แต่ผมก็ไม่ได้ท�ำ

ผมยังจ�ำค�ำพูดสุดท้ำยของแม่ได้ดี ตอนนั้นผมลังเลไม่อยำกใช้ 

ทำงหนีไฟ ไม่อยำกท้ิงแม่ แต่แม่จบัแขนผมแน่นแล้วบงัคบัให้มองตำ แมก็นสั 

หนไีป ซอ่นตวัไว้ อย่าเชือ่ใจใคร แม่จะไปตามหาลกูเอง ไม่ว่าลกูจะท�าอะไร

ก็ห้ามขอความช่วยเหลือจากแรนดอล์ฟเด็ดขาด

จำกน้ันก่อนผมจะหนีออกทำงหน้ำต่ำง ประตหู้องพักของเรำก็ระเบดิ

เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ตำสีฟ้ำสว่ำงจ้ำสองคู่โผล่มำจำกควำมมืด...

ผมสลัดควำมทรงจ�ำน้ันท้ิงแล้วมองลุงเฟรเดอริกกับแอนนำเบ็ธเดิน

จำกไป พวกเขำเลี้ยวไปทำงทิศตะวันออกมุ่งหน้ำสู่คอมมอน

ลุงแรนดอล์ฟ...เขำติดต่อลุงเฟรเดอริกกับแอนนำเบ็ธด้วยเหตุผล 

บำงอย่ำง เขำตำมสองคนน้ีมำยังบอสตนั ตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำลงุเฟรเดอรกิ 

กับแอนนำเบ็ธไม่รู้ว่ำแม่ของผมตำยแล้วและผมหำยตัวไป ฟังดูไม่น่ำเป็น

ไปได้ แต่ถ้ำจริงก็น่ำสงสัยว่ำท�ำไมลุงแรนดอล์ฟเพ่ิงมำบอกพวกเขำตอนนี้

ถ้ำผมไม่อยำกเผชิญหน้ำลุงแรนดอล์ฟโดยตรงก็คงมีวิธีเดียวเพ่ือให้

ได้ค�ำตอบ บ้ำนในเมืองของเขำอยู่ท่ีแบ็กเบย์ เดินไปจำกตรงนี้ไม่ไกล ลุง

เฟรเดอริกบอกว่ำเขำไม่อยู่บ้ำน ตอนนี้เขำอยู่ตรงไหนสักแห่งในเซำท์เอนด์ 

เพ่ือตำมหำผม

จะมอีะไรเริม่ต้นวันใหม่ได้เร้ำใจกว่ำแอบเข้ำบ้ำนคนอืน่ ผมเลยตดัสนิใจ 

แวะไปเย่ียมบ้ำนลุงสักหน่อย
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คฤหำสน์ประจ�ำตระกูลแห่งนี้ห่วยแตกสิ้นดี

เฮอะ ผมรู้ว่ำคุณคงไม่คิดแบบนั้นหรอก คุณคงเห็นบ้ำนที่สร้ำงด้วย

หินสีน�้ำตำลหลังใหญ่มหึมำสูงหกชั้นที่มีกำร์กอยล์อยู่ตำมมุมหลังคำ ม ี

หน้ำต่ำงกระจกสเีหนือประต ูบนัไดหน้ำท�ำจำกหนิอ่อน และอ่ืนๆ อกีมำกมำย 

ก็รำยละเอียดแบบท่ีบอกว่ำมีคนรวยอยู่ที่นี่นั่นแหละ จำกน้ันคุณก็คงนึก

สงสัยว่ำผมไปนอนข้ำงถนนท�ำไม

ค�ำตอบคือ ลุงแรนดอล์ฟ

นีค่อืบ้ำนของเขา ลงุแรนดอล์ฟเป็นลกูชำยคนโตจงึได้บ้ำนหลงันีเ้ป็น

มรดกจำกตำยำยผู้เสียชีวิตก่อนผมเกิด ผมไม่ค่อยรู้เรื่องควำมขัดแย้งใน

ตระกลูหรอกนะ แต่สำมพ่ีน้อง ลงุแรนดอล์ฟ ลงุเฟรเดอรกิ และแม่ดเูหมอืน

เข้ำกันไม่ค่อยได้ หลังจำกเกิดเรื่องแตกหักครั้งใหญ่ในวันขอบคุณพระเจ้ำ 

เรำก็ไม่เคยมำเยือนบ้ำนของบรรพบุรุษอีกเลย ทั้งที่ห้องพักของเรำก็อยู่ห่ำง

ไปแค่คร่ึงไมล์ แต่เหมือนลุงแรนดอล์ฟอยู่ไกลถึงดำวอังคำร

แม่จะพูดถึงลุงเฉพำะตอนน่ังรถผ่ำนบ้ำนหลังน้ี ท่ำทำงท่ีชี้ให้ดูก็

2

ชายผู้สวมบราโลหะ
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เหมือนชี้หน้ำผำอันตรำย เห็นนั่นไหม มันอยู่ตรงนั้นไง หลีกเลี่ยงมันให้ดี

หลงัจำกผมมำใช้ชวิีตข้ำงถนนก็เคยเดินผ่ำนบ้ำนหลงัน้ีเป็นครัง้ครำว

ตอนกลำงคืน ผมเคยแอบมองเข้ำไปทำงหน้ำต่ำงและเห็นตู้โชว์สว่ำงไสว

ที่มีดำบและขวำนโบรำณอยู่ข้ำงใน บนผนังก็ประดับหมวกเกรำะน่ำกลัว

พร้อมหน้ำกำกที่จ้องผมเขม็ง รูปสลักเป็นเงำด�ำอยู่ท่ีหน้ำต่ำงชั้นบนเหมือน

ผีที่ถูกสำปให้เป็นหิน

หลำยครัง้ท่ีผมนึกอยำกแอบเข้ำไปดลูำดเลำ แต่ไม่เคยมสีกัครัง้ท่ีคดิ

จะเคำะประตหูน้ำแล้วบอกว่ำ ได้โปรดเถิดครบัลงุแรนดอล์ฟ ผมรูว่้าลงุเกลยีด 

แม่และไม่ได้เจอผมมาสบิปีแล้ว ผมรูว่้าลงุใส่ใจชดุสะสมเก่าขึน้สนิมพวกนัน้ 

มากกว่าครอบครวัของตวัเอง แต่ขอให้ผมได้อยู่ในบ้านแสนสวยของลงุและ

กินขอบขนมปังเหลือๆ ของลุงได้ไหมครับ

ไม่มีวัน ผมยอมนอนข้ำงถนนและกินฟำลำเฟล* เก่ำค้ำงคืนจำก 

ฟู้ดคอร์ดเสียยังดีกว่ำ 

ถึงอย่ำงนั้น...ผมก็คิดว่ำคงแอบเข้ำบ้ำนหลังน้ีได้อย่ำงไม่ยำกเย็น 

เข้ำไปดูน่ันดูน่ีและลองหำค�ำตอบว่ำเกิดอะไรขึ้น ระหว่ำงนั้นก็อำจได้ของ

ไปจ�ำน�ำสักชิ้นสองชิ้น

เสียใจด้วยหำกเรื่องนี้ท�ำให้ต่อมคุณธรรมของคุณท�ำงำนหนักขึ้นมำ

โอ๊ะ เดี๋ยวๆ ผมพูดเล่นนะ ผมไม่เสียใจหรอก

ผมไม่ได้ขโมยพร�่ำเพร่ือน่ี ผมเลือกขโมยจำกคนโง่น่ำรังเกียจผู้มีมำก

เกินพอเท่ำน้ัน หำกคุณขับรถบีเอ็มดับเบิลยูคันใหม่เอี่ยมแล้วมำจอดในที่

จอดรถของคนพิกำรโดยไม่มีใบอนุญำต ผมก็ไม่รู้สึกผิดที่จะงัดหน้ำต่ำงรถ

ของคุณแล้วขโมยเศษเงินจำกที่วำงแก้ว หำกคุณเดินออกจำกห้ำงบำร์นีย์

พร้อมถุงใส่ผ้ำเชด็หน้ำท่ีท�ำจำกไหม ปำกวุน่วำยคยุโทรศพัท์มอืถอืในขณะทีม่อื 

* ฟำลำเฟล ของทอดที่ท�ำจำกถั่วลูกไก่ ถั่วปำกอ้ำ หรือผสมกัน
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ก็ผลักผู้คนให้พ้นทำงจนลืมระวังตัว ผมก็อำจฉวยโอกำสนั้นล้วงกระเป๋ำ

ของคุณทันที คุณมีปัญญำซื้อผ้ำรำคำห้ำพันดอลลำร์มำสั่งขี้มูกก็ต้องเลี้ยง

ข้ำวเย็นผมได้โดยไม่เดือดร้อนแน่

ผมเป็นท้ังผูพิ้พำกษำ ลกูขนุ และหัวขโมย ถ้ำจะมองหำคนโง่น่ำรงัเกียจ 

แถวน้ีก็คงหนีไม่พ้นลุงแรนดอล์ฟหรอก

บ้ำนหลังน้ีหันหน้ำไปทำงคอมมอนเวลต์อเวนิว ผมอ้อมไปด้ำนหลัง

ทำงตรอกที่ชื่อแสนจะโรแมนติกว่ำพับลิกแอลลีย์ 429 ที่จอดรถของลุง

แรนดอล์ฟว่ำงเปล่ำ มีบันไดทอดลงไปยังทำงเข้ำชั้นใต้ดิน ผมไม่เจอระบบ

รักษำควำมปลอดภัยเลย ประตูก็ล็อกกลอนเรียบง่ำยท่ีไม่ใช่ระบบมีลิ้น 

ล็อกตำยด้วยซ�้ำ

ไม่เอาน่าลุงแรนดอล์ฟ อย่างน้อยก็ท�าให้มันท้าทายหน่อยสิ

สองนำทีผ่ำนไป ผมก็ได้เข้ำไปข้ำงใน

ในห้องครัว ผมจัดกำรกินไก่งวงหั่นกับขนมปังกรอบ แล้วด่ืมนมจำก

กล่องเลย ไม่มีฟำลำเฟล แย่ชะมัด ตอนนี้ผมนึกอยำกกินเสียด้วยสิ แต่เจอ

ช็อกโกแลตแท่งก็เลยยัดมันใส่กระเป๋ำเสื้อไว้กินทีหลัง (ช็อกโกแลตเป็นสิ่ง

ที่ต้องละเลียดกิน จะกินเร็วๆ ลวกๆ ไม่ได้) จำกนั้นผมก็ขึ้นบันไดไปเจอ

สสุำนเครือ่งเรอืนไม้มะฮอกกำนี พรมโอเรียนเตล็ ภำพเขยีนสนี�ำ้มนั พ้ืนหนิอ่อน 

และโคมไฟระย้ำคริสตัล...น่ำอำยชะมัด ใครเขำอยู่กันแบบนี้บ้ำง

ตอนผมอำยุหกปียังไม่รู ้ว ่ำของพวกนี้รำคำแพงขนำดไหน แต ่

ควำมรู ้สึกโดยรวมท่ีมีต่อคฤหำสน์แห่งน้ีก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยน  

มันมืด กดดัน และน่ำกลัว ผมจินตนำกำรภำพแม่เติบโตที่นี่ไม่ออกเลย แต่

ก็เข้ำใจได้ไม่ยำกว่ำท�ำไมแม่ชอบออกไปท่องเท่ียวนอกบ้ำน

ห้องพักของเรำอยู่เหนือร้ำนบำร์บีคิวเกำหลีในย่ำนออลสตัน มัน

อบอุ่นน่ำอยู่ แต่แม่ก็ไม่ค่อยอยู่ติดบ้ำน แม่พูดเสมอว่ำบ้ำนแท้จริงอยู่ที ่
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บลฮูลิล์ เรำเคยไปเดนิป่ำและตัง้ค่ำยพักแรมท่ีน่ันในทกุสภำพอำกำศมำแล้ว 

อำกำศทีน่ั่นบรสิทุธ์ิ ไม่มผีนังหรอืเพดำน ไม่มใีครมำวุ่นวำยนอกจำกเป็ด ห่ำน 

และกระรอก

เมื่อเทียบกันแล้วบ้ำนหลังน้ีชวนให้รู้สึกเหมือนคุก ขณะผมยืนอยู่ 

ตำมล�ำพังในห้องโถงก็รู้สึกขนลุกเหมือนมีแมลงล่องหนมำไต่ตัว

ผมขึน้บนัไดต่อไปอกีชัน้ ห้องสมดุมกีลิน่หนังและน�ำ้ยำท�ำควำมสะอำด 

กลิ่นเลมอนเหมือนที่ผมจ�ำได้ ริมผนังด้ำนหนึ่งมีตู้กระจกแบบติดไฟสว่ำง 

ภำยในเตม็ไปด้วยหมวกไวกิงขึน้สนิมกบัใบขวำนเก่ำโทรมของลงุแรนดอล์ฟ 

แม่เคยบอกผมว่ำลุงแรนดอล์ฟสอนวิชำประวัติศำสตร์ที่ฮำร์วำร์ดก่อน 

เกิดเรือ่งเสือ่มเสยีครัง้ใหญ่ทีท่�ำให้เขำโดนไล่ออก แม่ไม่ยอมลงรำยละเอยีด 

แต่ก็ชัดเจนว่ำลุงยังคลั่งของโบรำณอยู่

ลูกฉลาดกว่าลุงทั้งสองนะแม็กนัส แม่เคยบอกเขำแบบนี้ เกรดดี 

แบบนี้น่าจะเข้าฮาร์วาร์ดได้ไม่ยาก

น่ันคือตอนท่ีแม่ยังมีชีวิตอยู่และผมยังได้เรียนหนังสือ เป็นตอนท่ีผม

ยังวำดหวังอนำคตได้ไกลกว่ำอำหำรมื้อถัดไป

มุมหนึ่งในห้องท�ำงำนของลุงแรนดอล์ฟมีหินแผ่นใหญ่ต้ังอยู่ มันดู

เหมือนหินหลุมศพท่ีด้ำนหน้ำสกัดด้วยสิ่วแล้วลงสีเป็นลำยหมุนวนสีแดงท่ี

ดูซับซ้อน ตรงกลำงมีภำพวำดหยำบๆ ของสัตว์ป่ำท่ีก�ำลังแยกเขี้ยว บำงที

อำจเป็นสิงโตหรือหมำป่ำ

ผมตัวสั่น อย่ำคิดเรื่องหมาป่าจะดีกว่ำ

ผมเดินเข้ำไปใกล้โต๊ะท�ำงำนของลุงแรนดอล์ฟ ในใจหวังว่ำจะได้เจอ

คอมพิวเตอร์ หรือกระดำษจดท่ีมีข้อมูลน่ำสนใจ อะไรก็ได้เพ่ืออธิบำยว่ำ

ท�ำไมพวกลุงตำมหำผม แต่กลับเจอกระดำษหนังแผ่นบำงสีออกเหลือง

เหมือนเปลือกหอมกำงแผ่อยู่บนนั้น มันดูคล้ำยแผนที่ซึ่งเด็กนักเรียน 
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ยุคกลำงท�ำส่งครูในวิชำสังคมศำสตร์ มีภำพร่ำงรำงๆ ของแนวชำยฝั่ง 

มีตัวอักษรที่ผมไม่รู้จักเขียนก�ำกับไว้หลำยจุด ถุงหนังใบหนึ่งวำงทับมันอยู่

เหมือนเป็นที่ทับกระดำษ

ลมหำยใจของผมสะดุด ผมจ�ำถุงใบน้ีได้ จึงดึงเชือกเปิดปำกถุงแล้ว

หยิบโดมิโนอันหนึ่งออกมำ...แต่มันไม่ใช่โดมิโน ตัวผมในวัยหกปีเข้ำใจไป

เองว่ำสิ่งที่ใช้เล่นกับแอนนำเบ็ธคือโดมิโน ย่ิงเวลำผ่ำนไปก็ย่ิงจ�ำฝังใจ แต่

สิ่งที่อยู่บนหินไม่ใช่จุด มันคือสัญลักษณ์สีแดงที่วำดไว้

อันท่ีอยู่ในมือผมมีสัญลักษณ์รูปร่ำงเหมือนก่ิงไม้หรือตัวเอฟผิดรูป

หัวใจของผมเต้นรัว ไม่แน่ใจว่ำเพรำะอะไร นึกสงสัยว่ำกำรมำท่ีนี่

อำจไม่ใช่ควำมคิดที่ดีนัก ผนังห้องให้ควำมรู้สึกเหมือนบีบเข้ำหำกัน ภำพ

วำดสัตว์ป่ำบนหินใหญ่ที่มุมห้องก็ดูเหมือนก�ำลังแสยะแยกเขี้ยวใส่ผม 

ลำยเส้นสีแดงวำววับเหมือนเลือดสด

ผมเดนิไปทีห่น้ำต่ำง คดิว่ำถ้ำมองออกไปข้ำงนอกอำจช่วยให้รูส้กึดีขึน้ 

ตรงกลำงถนนมคีอมมอนเวลต์มอลล์ทอดยำวอยู่ มนัคอืพ้ืนทีส่วนสำธำรณะ

ทรงแคบยำวท่ีปกคลุมด้วยหิมะ ต้นไม้ไร้ใบห้อยประดับด้วยไฟคริสต์มำส

สีขำว สุดปลำยถนนมีประติมำกรรมรูปหล่อสัมฤทธ์ิในรั้วเหล็ก เป็นรูป

เลฟ เอริกสนั* ยืนอยู่บนแท่น มอืป้องตำท่ีมองไปยังสะพำนข้ำมถนนชำร์ลสเกต 

รำวกับจะบอกว่ำ ดูสิ ข้าค้นพบทางหลวงแล้ว!

ผมกับแม่เลยเล่นมุกเก่ียวกับเลฟ ชุดเกรำะของเขำน่ำขัน เหมือนเขำ

สวมกระโปรงสั้นกับเกรำะอกท่ีคล้ำยบรำของไวกิง

* เลฟ เอริกสัน (Leif Ericsson) นักส�ำรวจชำวไอซ์แลนด์ผู้ค้นพบทวีปยุโรป และทวีปอเมริกำเหนือ
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ผมไม่รูว่้ำท�ำไมรปูหล่อนีม้ำตัง้อยู่กลำงบอสตนั แต่คิดว่ำคงไม่ใช่เรือ่ง

บังเอิญที่ลุงแรนดอล์ฟก็ศึกษำประวัติศำสตร์ไวกิง เขำอยู่ที่น่ีมำตลอดชีวิต 

บำงทีอำจมองออกไปนอกหน้ำต่ำงแล้วเหน็เลฟทุกวัน สมยัยังเดก็ก็อำจคดิว่ำ 

สักวันฉันจะเรียนเรื่องไวกิง ผู้ชายท่ีสวมบราโลหะเท่ชะมัด!

สำยตำของผมเลือ่นไปยังฐำนของรปูหล่อ ใครบำงคนยืนอยู่ตรงน้ัน...

และก�ำลังมองขึ้นมำท่ีผม

คุณเคยเป็นไหม เวลำเห็นใครบำงคนมำอยู่ผิดท่ีผิดทำงแล้วก็ท�ำให้

เรำจ�ำเขำไม่ได้ไปชั่วขณะ ผู้ที่ยืนอยู่ในเงำของเลฟ เอริกสันเป็นชำยร่ำงสูง

ผิวซีดเซียวในชุดเสื้อแจ็กเก็ตหนังสีด�ำ กำงเกงนักบิดสีด�ำ และรองเท้ำบูต

หัวแหลม ผมสั้นทรงตั้งของเขำเป็นสีทองจนเกือบขำว สีสันเพียงหนึ่งเดียว

มำจำกผ้ำพันคอลำยแถบแดงขำวที่พันอยู่รอบคอและชำยห้อยลงจำกไหล่

เหมือนลูกกวำดรูปไม้เท้ำที่ละลำยเย้ิม

ถ้ำผมไม่รู้จักเขำก็คงเดำว่ำเขำแต่งคอสเพลย์เป็นตัวกำร์ตูนอะไร

สกัอย่ำง แต่ผมดนัรูจ้กัเขำเน่ียส ิเขำคอืฮำร์ท เพือ่นคนไร้บ้ำนผูไ้ด้ชือ่ว่ำเป็น 

'แม่' ของผม

ผมรู้สึกกลัวหน่อยๆ และโกรธนิดๆ เขำเห็นผมบนถนนก็เลยตำมมำ

ใช่ไหม ผมไม่ต้องกำรให้ใครมำสะกดรอยตำมแล้วท�ำตัวเป็นผู้คุ้มกันหรือ

นำงฟ้ำแม่ทูนหัวหรอกนะ

ผมแบมือย่ืนไปข้ำงหน้ำ นายมาท�าอะไรอยู่ตรงนี้

ฮำร์ทท�ำท่ำเหมอืนหยิบอะไรจำกอุง้มอืแล้วโยนทิง้ไป หลงัจำกป้วนเป้ียน 

อยู่ใกล้เขำมำสองปี ผมก็อ่ำนภำษำมือได้ค่อนข้ำงดี

เขำก�ำลังบอกว่ำ ออกมา

เขำดูไม่แตกตื่นอะไร แต่ก็ยำกจะบอกได้เมื่อคนผู้นี้คือฮำร์ท เขำ

ไม่ค่อยแสดงอำรมณ์ เวลำเจอกันส่วนใหญ่เขำจะจ้องผมด้วยดวงตำสีเทำ
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ซีดคู่นั้นเหมือนรอให้ผมระเบิด

ผมเสียเวลำอันมีค่ำไปหลำยวินำทีขณะพยำยำมคิดว่ำเขำต้องกำร

สื่ออะไร ท�ำไมเขำมำอยู่ตรงน้ีทั้งที่น่ำจะอยู่ที่โคปลีย์สแควร์

เขำท�ำท่ำอกี ยกมอืสองข้ำงชีไ้ปข้ำงหน้ำด้วยน้ิวชีแ้ละน้ิวกลำง จำกนัน้ 

ก็ยกขึ้นลงสองครั้ง เร็วเข้า

"ท�ำไม" ผมพูดออกไปดังๆ

เสียงทุ้มดังมำจำกด้ำนหลัง "สวัสดีแม็กนัส"

ผมสะดุ้งสุดตัว ผู้ท่ียืนอยู่ตรงปำกประตูห้องสมุดคือชำยอกหนำผู้ไว้

เครำสีขำวตัดเล็มอย่ำงดีและผมสีเทำซอยสั้น เขำสวมเสื้อโค้ตตัวยำวท่ีท�ำ

จำกผ้ำแคชเมียร์สีเบจทับสูทผ้ำขนสัตว์สีเข้ม มือที่สวมถุงมือจับด้ำมไม้เท้ำ

ขัดมันปลำยหุ้มเหล็กไว้แน่น ครั้งล่ำสุดท่ีเจอกันเขำยังมีผมสีด�ำอยู่เลย แต่

เสียงไม่เปลี่ยน

"ลุงแรนดอล์ฟ"

เขำพยักหน้ำนิดเดียว "ช่ำงเป็นเรื่องประหลำดใจที่น่ำยินดี ลุงดีใจ 

ที่หลำนมำท่ีน่ี" แต่น�้ำเสียงของเขำไม่แปลกใจหรือดีใจสักนิด "เรำมีเวลำ 

ไม่มำกนัก"

อำหำรและนมเริ่มปั่นป่วนในท้องผม "วะ…เวลำ...ก่อนจะเกิดอะไร

ขึ้นหรือ"

ลุงขมวดคิ้ว จมูกย่นรำวกับได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ "วันนี้หลำนอำยุ 

สิบหกปีใช่ไหม พวกนั้นจะมำฆ่ำหลำนน่ะสิ"
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เอ่อ สุขสันต์วันเกิดนะตัวเอง!

วันนี้คือวันที่สิบสำมมกรำคมงั้นรึ บอกตำมตรงว่ำผมไม่รู้เลย เวลำ

ผ่ำนไปเหมือนติดปีกบินเมื่อคุณหลับใต้สะพำนและกินอำหำรจำกถังขยะ

ถ้ำอย่ำงนั้นผมก็อำยุสิบหกปีอย่ำงเป็นทำงกำรแล้วสินะ ของขวัญท่ี

ได้คือโดนลุงที่น่ำกลัวต้อนจนมุม แถมลุงคนนี้ยังประกำศด้วยว่ำผมตกเป็น

เป้ำของกำรลอบสังหำร

"ใคร..." ผมตั้งท่ำจะถำม "แต่รู้อะไรไหม ผมไม่สนใจหรอก ยินดีท่ีได้

เจอกันนะลุงแรนดอล์ฟ ไปก่อนล่ะ"

ลุงยังคงยืนขวำงประตูไม่ยอมให้ผมออกไป เขำใช้ปลำยไม้เท้ำด้ำน

ที่หุ้มเหล็กชี้มำที่ผม สำบำนได้ว่ำผมรู้สึกเหมือนโดนมันท่ิมกระดูกสันอก 

ทั้งที่อยู่คนละฟำกห้อง

"แม็กนัส เรำต้องคุยกัน ลุงไม่อยำกให้พวกนั้นเจอหลำน หลังจำก

เร่ืองที่เกิดข้ึนกับแม่ของหลำน..."

โดนต่อยหน้ำยังเจ็บน้อยกว่ำนี้

3

อย่าขึ้นรถ

ไปกับญาติเพ้ียนๆ
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ควำมทรงจ�ำในคืนน้ันหมุนทะลวงออกจำกหัวผมเหมือนวังวนภำพ

มำยำที่ชวนวิงเวียน ตึกท่ีเรำอยู่สั่น มีเสียงร้องจำกชั้นล่ำง แม่ผู้เครียดและ

หวำดระแวงมำทั้งวันลำกผมไปยังทำงหนีไฟพลำงบอกให้ผมหนีไป ประตู

พังกลำยเป็นเศษไม้กระเด็นไปคนละทิศละทำง สัตว์ป่ำสองตัวโผล่มำจำก

โถงทำงเดนิ ขนเป็นสเีหมอืนหิมะสกปรก ตำสว่ำงเรอืงสฟ้ีำ นิว้ของผมเลือ่น

หลุดจำกรำวบันไดหนีไฟแล้วก็ตกลงไปบนกองถุงขยะในตรอก ครู่ต่อมำ

หน้ำต่ำงห้องพักของเรำก็ระเบิดและมีไฟพุ่งออกมำ 

แม่บอกให้ผมหนี ผมก็เลยหนี แม่สัญญำว่ำจะตำมหำผมจนเจอแต่

ก็ไม่ได้ท�ำ ต่อมำก็มีรำยงำนข่ำวว่ำพบศพแม่ในกองไฟ ต�ำรวจตำมหำผม 

พวกเขำมคี�ำถำมเพรำะเจอร่องรอยของกำรวำงเพลงิ ผมเองก็มปีระวัตเิรือ่ง

ประพฤตติวัไม่เหมำะสมทีโ่รงเรยีน เพ่ือนบ้ำนบอกว่ำได้ยินเสยีงตะโกนและ

เสียงโครมครำมดังมำจำกห้องพักของเรำก่อนเหตุระเบิด แล้วยังเรื่องที่ผม

หนีจำกสถำนท่ีเกิดเหตุด้วย แต่ไม่มีใครเอ่ยถึงหมำป่ำตำเรืองแสงเลย

ตั้งแต่คืนน้ันผมก็ซ่อนตัวมำตลอด พยำยำมไม่ท�ำตัวเด่น ผมมัวแต่

ด้ินรนหำทำงเอำตัวรอดจนไม่เคยได้โศกเศร้ำเรื่องแม่อย่ำงจริงจัง ในใจนึก

สงสัยว่ำบำงทีอำจตำลำยเห็นภำพลวงตำไปเอง...แต่ก็รู้ว่ำมันคือเรื่องจริง

ตอนน้ีอยู่ๆ ลุงแรนดอล์ฟก็นึกอยำกจะช่วยผมข้ึนมำเสียอย่ำงนั้น

ผมก�ำหินโดมิโนอันเล็กไว้แน่นมำกจนได้แผลที่ฝ่ำมือ "ลุงไม่รู้หรอก

ว่ำเกิดอะไรขึ้นกับแม่ ลุงไม่เคยสนใจพวกเรำเลย"

ลงุแรนดอล์ฟเอำไม้เท้ำลง เขำทิง้น�ำ้หนกัตัวลงไปทีม่นัและจ้องมองพรม 

ผมเกือบเชื่อว่ำได้ท�ำร้ำยควำมรู้สึกของเขำไปแล้ว

"ลุงขอร้องแม่ของหลำน" เขำว่ำ "ลุงอยำกให้เธอพำหลำนมำอยู่ที่น่ี 

มำอยู่ตรงท่ีลุงปกป้องหลำนได้ แต่เธอปฏิเสธ หลังจำกนั้นเธอก็ตำย..." เขำ

ส่ำยหน้ำ "แมก็นัส หลำนไม่รูห้รอกว่ำลงุตำมหำหลำนมำนำนแค่ไหน หรอืว่ำ 
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ตัวหลำนตกอยู่ในอันตรำยใหญ่หลวงเพียงใด"

"ผมไม่เป็นอะไรสักหน่อย" ผมตวำด แม้หัวใจเต้นรัวกระแทกซี่โครง 

"ผมดูแลตัวเองได้ดีอยู่แล้ว"

"ก็อำจใช่ แต่วันเวลำเหล่ำนั้นจบลงแล้ว" ควำมมั่นใจในน�้ำเสียงของ

ลุงท�ำให้ผมหนำวยะเยือก "ตอนน้ีหลำนอำยุสิบหกปีแล้ว เข้ำสู่วัยผู้ใหญ่

เต็มตัว หลำนเคยหนีพวกนัน้มำได้ครัง้หน่ึงในคืนทีแ่ม่ของหลำนตำย พวกนัน้ 

จะไม่ปล่อยให้หนีได้อีก นี่เป็นโอกำสสุดท้ำยของเรำ ให้ลุงช่วยหลำนนะ  

ไม่อย่ำงน้ันหลำนคงอยู่ได้ไม่พ้นวันน้ี"

แสงแดดอ่อนจำงของฤดูหนำวส่องผ่ำนหน้ำต่ำงกระจกสีเข้ำมำอำบ

ใบหน้ำลุงเป็นสีต่ำงๆ เหมือนก้ิงก่ำ

ผมไม่ควรมำท่ีนี่ โง่ โง่ โง่ แม่เคยเตือนผมอย่ำงชัดเจนครั้งแล้วครั้ง

เล่ำว่ำ อย่าไปหาแรนดอล์ฟ แต่ผมก็ดันมำ

ย่ิงฟังก็ย่ิงกลัว แต่ก็ย่ิงอยำกฟังว่ำเขำจะพูดอะไรต่อ

"ผมไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกลุง" ผมวำงโดมิโนประหลำดลง

บนโต๊ะ "ผมไม่อยำก..."

"ลุงรู้เรื่องหมำป่ำ"

ค�ำพูดน้ีท�ำให้ผมหยุด

"ลงุรูว่้ำหลำนเห็นอะไร" เขำพูดต่อ "รูด้้วยว่ำใครส่งมนัมำ ไม่ว่ำต�ำรวจ

จะพูดอะไร ลุงก็รู้ว่ำควำมจริงแล้วแม่ของหลำนตำยอย่ำงไร"

"แล้ว..."

"แมก็นัส มอีะไรหลำยอย่ำงท่ีลงุต้องบอกหลำนเก่ียวกับพ่อแม่ของหลำน 

เร่ืองมรดกของหลำน...เรื่องพ่อของหลำน"

ผมรู้สึกหนำวยะเยือกลงไปตำมสันหลัง "ลุงรู้จักพ่อผมหรือ"

ผมไม่อยำกให้ลุงแรนดอล์ฟได้ถือไพ่เหนือกว่ำ กำรใช้ชีวิตข้ำงถนน
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สอนผมว่ำท�ำแบบน้ันอนัตรำยแค่ไหน แต่ผมก็ติดบ่วงเข้ำจนได้ ผมต้องการ

ข้อมูลนี้ เขำเองก็รู้ตัวเมื่อดูจำกประกำยตำท่ีมองประเมินมำ

"ใช่ แม็กนัส ท้ังเรื่องตัวตนของพ่อหลำน กำรตำยของแม่ เหตุผลที่

เธอไม่ยอมให้ลุงช่วย...ทุกอย่ำงเก่ียวข้องกันหมด" เขำชี้ไปยังตู้โชว์ข้ำวของ

ไวกิง "ตลอดชีวิตลุงมีเป้ำหมำยอยู่เพียงอย่ำงเดียว คือพยำยำมไขปริศนำ

ประวัติศำสตร์ แต่ท่ีผ่ำนมำก็ยังไม่เห็นภำพรวม ตอนน้ีลุงเห็นแล้ว ทุกอย่ำง

มุ่งมำสู่วันนี้ วันเกิดอำยุสิบหกปีของหลำน"

ผมถอยไปติดหน้ำต่ำง พยำยำมอยู่ห่ำงไกลจำกลุงแรนดอล์ฟเท่ำที่

จะท�ำได้ "น่ี ผมไม่เข้ำใจสิ่งท่ีลุงพูดประมำณเก้ำสิบเปอร์เซ็นต์ได้ แต่ถ้ำลุง

บอกเร่ืองพ่อของผม..."

ตัวอำคำรสั่นเหมือนมีปืนใหญ่ระดมยิงอยู่ไกลๆ เสียงกึกก้องดังมำก

จนรู้สึกลงไปถึงฟัน

"พวกน้ันจะมำท่ีน่ีในไม่ช้ำ" ลงุแรนดอล์ฟเตอืน "เวลำก�ำลงัจะหมดแล้ว"

"พวกนั้นคือใคร"

ลุงเดินโขยกเขยกมำข้ำงหน้ำโดยใช้ไม้เท้ำช่วย เข่ำขวำดูเหมือนใช้

งำนไม่ได้ "ลุงรู้ตัวว่ำสิ่งท่ีขอร้องน้ีหนักหนำและหลำนก็ไม่มีเหตุผลที่ต้อง

เชื่อใจลุง แต่หลำนต้องไปกับลุงเดี๋ยวนี้ ลุงรู้ว่ำสิ่งที่เป็นสิทธ์ิโดยก�ำเนิดของ

หลำนอยู่ไหน" เขำชี้ไปยังแผนท่ีเก่ำบนโต๊ะ "ถ้ำเรำร่วมมือกันก็จะได้สิ่งที่

เป็นของหลำน เป็นสิ่งเดียวท่ีอำจปกป้องหลำนได้"

ผมเหลียวมองข้ำมไหล่ออกไปนอกหน้ำต่ำง ฮำร์ทหำยไปจำก 

คอมมอนเวลต์มอลล์แล้ว ผมเองก็ควรท�ำแบบเดียวกัน เมือ่มองลงุแรนดอล์ฟ 

ก็พยำยำมหำควำมคล้ำยคลึงกับแม่ อะไรก็ได้เพ่ือเป็นแรงบันดำลใจให้ผม

เชือ่ใจเขำ แต่ก็ไม่เจออะไรเลย เขำตวัใหญ่น่ำเกรงขำม ตำสเีข้มจรงิจงั ใบหน้ำ 

ไร้อำรมณ์ขัน กิริยำท่ำทำงแข็งกระด้ำง...ตรงข้ำมกับแม่ทุกอย่ำง
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"รถของลุงอยู่หลังบ้ำน" เขำว่ำ

"บะ…บำงทีเรำน่ำจะรอแอนนำเบ็ธกับลุงเฟรเดอริกก่อน"

แรนดอล์ฟนิว่หน้ำ "พวกเขำไม่เชือ่ลงุ ไม่เคยเชือ่ลงุเลย ลงุเรียกพวกเขำ 

มำท่ีบอสตนัเพ่ือช่วยตำมหำหลำนเป็นทำงเลอืกสดุท้ำย เพรำะลงุหมดหนทำง 

แล้วจริงๆ แต่ในเมื่อหลำนมำอยู่ตรงน้ีแล้ว..."

บ้ำนสัน่อกีครัง้ ครัง้นีเ้สยีงตงึดงัใกล้และแรงกว่ำเดิม ผมอยำกให้เป็น

เสียงก่อสร้ำงที่อยู่ไม่ไกล พิธีกำรของทหำร หรืออะไรก็ได้ที่มีค�ำอธิบำย แต่

สัญชำตญำณบอกไปอีกทำง เสียงน้ันฟังเหมือนเสียงเท้ำยักษ์กระแทกพ้ืน 

เป็นเสียงเดียวกับที่เคยท�ำให้ห้องพักของเรำสั่นสะเทือนเมื่อสองปีก่อน

"ได้โปรดเถอะแม็กนัส" เสียงลุงแรนดอล์ฟสั่น "ลุงสูญเสียครอบครัว

ของลุงให้สัตว์ประหลำดพวกนี้ไปแล้วนะ ท้ังภรรยำและลูกสำว"

"ลุง...ลุงมีครอบครัวด้วยหรือ แม่ไม่เคยบอกอะไรเลย..."

"ใช่ เธอไม่บอกหรอก แต่แม่ของหลำน...นำตำลเีป็นน้องสำวคนเดยีว

ของลงุ ลงุรกัเธอ เกลยีดท่ีเสยีเธอไป ลงุจะเสยีหลำนไปอกีคนไม่ได้ ไปกับ 

ลุงนะ พ่อของหลำนท้ิงบำงอย่ำงไว้ให้หลำน...บำงอย่ำงท่ีจะเปลี่ยนโลก 

ทัง้หลำย"

มีค�ำถำมรุมเร้ำในหัวผมมำกเกินไป ผมไม่ชอบประกำยเหมือนคลั่ง

ในดวงตำลุงเลย ไม่ชอบท่ีเขำพูดว่ำโลกท้ังหลายด้วย ท�ำอย่ำงกับมีโลก

หลำยใบ แล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยว่ำเขำพยำยำมตำมหำผมหลังจำกแม่ตำย 

ผมเองคอยระวังตัวอยู่ตลอด ถ้ำลุงมำถำมหำผมด้วยชื่อ เพ่ือนคนไร้บ้ำน

จะต้องมำบอกผมแน่ๆ เหมอืนท่ีบลติซ์มำบอกเรือ่งแอนนำเบธ็กับลงุเฟรเดอรกิ 

เมื่อเช้ำ

บำงอย่ำงเปลีย่นไป บำงอย่ำงท�ำให้ลงุแรนดอล์ฟคดิว่ำผมมค่ีำคูค่วร

ให้ตำมหำ
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30 แม็กนัส เชส กับดาบแห่งฤดูร้อน

"จะเกิดอะไรขึ้นถ้ำผมหนีไปเฉยๆ" ผมถำม "ลุงจะขัดขวำงผมไหม"

"ถ้ำหลำนหนีไป พวกนั้นก็จะหำหลำนเจอ แล้วก็จะฆ่ำหลำน"

ผมรู้สึกเหมือนมีก้อนส�ำลียัดอยู่เต็มคอ ผมไม่ไว้ใจลุงแรนดอล์ฟ  

แต่ก็เช่ือเร่ืองทีเ่ขำบอกว่ำมคีนพยำยำมฆ่ำผม น�ำ้เสยีงของเขำมคีวำมกังวำน 

จริงใจ

"ถ้ำงั้น" ผมว่ำ "ก็ไปข้ึนรถกันเถอะ" 

(ติดตำมอ่ำนต่อได้ในฉบับเต็ม)
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